
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan 
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandangan di bawah ini :

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai 
lampiran peijanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target keneija 
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
akuntabilitas keneija terhadap capaian kineija dari peijanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nama
NIP

ELJON GULTOM 
19670703 198903 1 003

Jabatan : Pit. Panmud Perdata 
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama
NIP
Jabatan

RUDY HARAPAN HUTAURUK, S.H, M.H. 
19671110 198803 1 003
Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang

Sidikalang, Januari2021

1UTBYT1ARAPAN HUTAURUK. S.H. M.H. 
NIP. 19671110 198803 1 003 NIP. 19670703 198903 1 003

'760219 200012 2 001



PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 
TAHUN ANGGARAN 2021

NO SASARAN INDIKATOR KERJA TARGE
T

1. Meningkatkan tertib 
administrasi 
kepaniteraan perdata

a. Persentase pendaftaran gugatan dan 
permohonan

b. Persentase registrasi perkara perdata 
gugatan/Permohonan

c. Persentase penyerahan berkas perdata 
pada Ketua melalui Panitera nntuk 
ditetapkan Majelis Hakim

d. Persentase Ketua Pengadilan Negeri 
menetapkan Majelis Hakim dan 
menunjuk Panitera Pengganti

e. Persentase penetapan hari sidang oleh 
Majelis Hakim

f. Persentase kepaniteraan perdata 
mencatatat perkembangan persidangan 
ke dalam buku regiter setelah menerima 
laporan dari Panitera Pengganti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Meningkatkan Proses 
Banding

a. Persentase pemyataan banding dapat 
diajukan setelah putusan diucapkan atau 
setelah putusan diberitahukan kepada 
para pihak

b. Persentase Pemberitahuan pemyataan 
banding kepada terbanding, setelah 
pemyataan banding diterima tanpa 
menunggu memori banding

c. Persentase Minutasi perkara banding 
hams sudah diserahkan oleh panitera 
pengganti kepada kepaniteraan perdata, 
setelah permohonan banding diajukan

d. Persentase Pengiriman berkas perkara ke 
Pengadilan Tinggi sejak pemyataan 
banding diterima (tanpa hams menunggu 
memori banding/ terkecuali ada 
pemberitahuan delegasi yang belum 
kembali)

e. Persentase Putusan banding dari 
pengadilan tinggi diberitahukan kepada 
para pihak setelah putusan diterima

100%

100

100%

100%

100%

3. Peningkatan Proses 
Kasasi

a. Persentase pemyataan kasasi dapat 
diajukan setelah putusan banding 
diberitahukan kepada para pihak

b. Persentase memori kasasi hams 
diberitahukan kepada termohon kasasi, 
setelah memori kasasi diterima

100%

100%



c. Persentase Kontra memori kasasi dapat 
diserahkan oleh termohon kasasi, setelah 
termohon kasasi menerima memori 
kasasi

100%

d. Persentase dalam setiap putusan harus 
dilampirkan soft copy masing-masing 
putusan, apabila tidak disertai, maka 
berkas dinyatakan tidak lengkap dalam 
setiap putusan kasasi yang diterima dari 
mahkamah agung dimohon disertai soft

100%

copy
e. Persentase Putusan kasasi diberitahukan

kepada para pihak, setelah putusan 
diterima

100%

f. Persentase putusan kasasi diberitahukan 
kepada para pihak, setelah putusan 
diterima.

100%

4. Peningkatan Proses 
Peninjauan Kembali

a. Persentase penerimaan permohonan 
pencatatan dalam register peninjauan 
kembali
Persentase pemyataan kembali dapat

100%

b. 100%
diajukan, setelah putusan kasasi 
diberitahukan kepada para pihak atau 
sejak ditemukan bukti barn (novum), 
disertai dengan alasan peninjauan
kembali

c. Persentase pemberitahuan permohonan 100%
peninjauan kembali kepada termohon .
peninjauan kembali, setelah permohonan — c

fam P|< peninjauan kembali-diterima jabatan atas
alasan peninjauan kembali dapat 
diserahkan oleh termohon peninjauan 
kembali menerima alasan peninjauan 
kembali

d. Persentase setelah jawaban diterima dari 
termohon peninjauan kembali, berkas 
peninjauan kembali harus dikirim ke 
mahkamah agung

100%

5. Peningkatan Delegasi a. Persentase permintaan bantuan 
pemberitahuan ke Pengadilan Negeri 
lain/ delegasi

100%

b. Persentase penyelesaian permintaan 
bantuan tersebut harus sudah dijalankan, 
setelah permintaan bantuan tersebut 
diterima

100%

c. Persentase pengiriman kembali relas 
kepada Pengadilan Negeri pemohon 
batuan

100%

d. Persentase setiap Pengadilan Negeri 
membentuk tim delegasi untuk 
melaksanakan delegasi dari Pengadilan

100%



Negeri pemohon
6. Peningkatan Sita dan 

Eksekusi
a. Persentase penitera muda perdata 

meneliti kelengkapan berkas dan 
menghitung panjar biaya (skum) setelah 
menerima salinan penetapan sita jaminan 
dari Majelis Hakim

b. Persentase kepaniteraan perdata/ bagian 
eksekusi mempersiapkan penunjukan 
jurusita, setelah pemohon membayar 
skum dan mencatat kedalam buku 
register penyitaan

c. Persentase jurusita melaksanakan sita 
jaminan, setelah menerima berkas sita 
jaminan dari kepaniteraan perdata/bagian 
eksekusi

d. Persentase kepaniteraan perdata/ bagian 
eksekusi mempersiapkan penetapan 
Ketua Pengadilan Negeri, setelah 
pemohon mendapat skum

e. Persentase penitera menunjuk jurusita 
untuk melakukan pemanggilan

f. Persentase jurusita membuat berita acara 
peneguran, setelah dilakukan peneguran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7. Peningkatan Sita 
Jaminan

a. Persentase membuat berita acara 
peneguran, setelah dilakukan peneguran

b. Persentase panitera muda perdata 
meneliti kelengkapan berkas dan 
menghitung panjar biaya (skum) setelah 
menerima disposisi dari KPN/ Panitera 
dan mencatatnya kedalam buku register 
eksekusi

c. Persentase perdata/ bagian eksekusi 
memepersiapkan penetapan KPN, 
setelah pemohon membayar skum, untuk 
selanjutnya dibuatkan penetapan sita 
eksekusi

d. Persentase KPN/Panitera meneliti 
penetapan sita eksekusi untuk 
ditandatangani oleh KPN

e. Persentase jurusita melaksanakan sita 
eksekusi, setelah menerima berkas sita 
eksekusi dari bagian eksekusi

f. Persentase jurusita menyerahkan berkas 
sita eksekusi kepada bagian eksekusi 
perdata, setelah pelaksanaan sita 
eksekusi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8. Peningkatan Eksekusi 
Riil/ Pengosongan

a. Persentase surat masuk permohonan 
eksekusi, disposisi KPN da Panitera pada 
hari yang sama dengan surat masuk

b. Persentase Kepaniteraan perdta/bagian 
eksekusi mempersiapkan penetapan

100%

100%



d.

e.

KPN, setelah pemohon membayar skum, 
untuk selanjutnya dibuatkan penetapan 
eksekusi
Parsentase KPN/Panitera meneliti
penetapan eksekusi untuk ditandatangani 
oleh KPN
Persentase jurasita melaksanakan
pemberitahuan pelaksanaan eksekusi 
kepada para pihak, sebelum hari dan 
tanggal peneguran yang telah ditetapkan 
Persentase Jurusita menyerahkan berkas 
eksekusi kepada bagian eksekusi 
perdata, setelah pelaksanaan eksekusi

100%

100%

100%

9. Peningkatan Eksekusi 
Lelang

a. Persentase surat masuk pemohonan 
eksekusi, disposisi KPN dan Pansek 
pada hari yang sama dengan surat masuk

b. Persentase panitera muda perdata 
meneliti kelengkapan berkas dan 
menghitung panjar biaya (skum) setelah 
menerima disposisi dari KPN/Panitera

c. Persentase kepaniteraan perdata/bahian 
eksekusi mempersiapkan penetapan 
KPN, setelah pemohon memayar skum, 
untuk selanjutnya dibuatkan penetapan 
eksekusi lelang

d. Persentase KPN/Panitera meneliti 
penetapan eksekusi lelang untuk 
ditandatangani oleh KPN.

e. Persentase permohonan pelaksanaan
lelang kepada kantor lelang, setelah 
penetapan ditandatangani_____________

100%

100%

100% \ 
100%

■i)

100%

100%

I

Sidikalang, Januari2021

Panitera Pengad Sidikalang

RUDY HARAPA&  BECP&URUK. S.H. M.H. 
NIP. 19^71110 198803 1 003 NIP. 19670703 198903 1 003


